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PARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till rådets gemensamma ståndpunkt

---------------------------------------------------------

om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1775/2005

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

av följande skäl:

                                               
* Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och 
strykningar med symbolen ▌. Tekniska rättelser och justeringar gjorda av administrationen: ny text 
eller text som ersätter tidigare text markeras med kursiv stil och strykningar med symbolen ║.
1 EUT C 211, 19.8.2008, s. 23.
2 EUT C 172, 5.7.2008, s. 55.
3 Europaparlamentets yttrande av den 9 juli 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma 
ståndpunkt av den 9 januari 2009 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt 
av den … (ännu ej offentliggjord i EUT).
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(1) Den inre marknaden för naturgas som steg för steg har genomförts sedan 1999, syftar 
till att skapa faktiska valmöjligheter för alla kunder i gemenskapen, både enskilda 
medborgare och företag, nya affärsmöjligheter och ökad handel över gränserna.
Detta ska leda till ökad effektivitet, konkurrenskraftiga priser och högre kvalitet på 
tjänsterna samt bidra till försörjningstrygghet och hållbarhet.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om 
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas1 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av 28 september 2005 om villkor för 
tillträde till naturgasöverföringsnäten2 har i hög grad bidragit till att skapa en sådan 
inre marknad för naturgas.

(3) Erfarenheterna från tillämpningen och övervakningen av den första versionen av 
riktlinjerna för god praxis, som forumet för europeiska tillsynsmyndigheter på 
gasområdet (Madridforumet) antog 2002, visar att de regler som fastställs i dessa 
riktlinjer måste vara rättsligt bindande för att verkligen tillämpas i alla medlemsstater 
och för att i praktiken ge en minimigaranti för lika villkor för marknadstillträde.

(4) Madridforumet antog en andra version av de gemensamma reglerna med titeln ”De 
andra riktlinjerna för god praxis” vid sitt möte den 24–25 september 2003. På 
grundval av dessa riktlinjer är syftet med denna förordning att fastställa 
grundläggande principer och bestämmelser för tillträde till nätet och tjänster för 
tredjepartstillträde, hantering av överbelastning, transparens, balans och handel med 
kapacitetsrättigheter.

(5) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv …/…/EG av den … om 
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas3 medges ett kombinerat 
systemansvar för överföring och distribution. Enligt reglerna i denna förordning 
krävs därför ingen ändring av uppbyggnaden av de nationella överförings- och 
distributionssystem som överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i 
direktiv …/…/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas .

(6) Högtrycksrörledningar som kopplar lokala distributörer till gasnätet och som inte 
huvudsakligen används i samband med lokal distribution ingår i förordningens 
tillämpningsområde.

(7) Det måste anges enligt vilka kriterier avgifterna för nättillträde fastställs, så att det 
säkerställs att de fullt ut följer principerna om icke-diskriminering, uppfyller behoven 
för en väl fungerande inre marknad, tar full hänsyn till systemets funktionsduglighet 
och återspeglar de faktiska kostnaderna, i den utsträckning dessa kostnader 
motsvaras av sådana som effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörer har och 
är transparenta, samtidigt som en rimlig avkastning på investeringar tillgodoses, vid 
behov med hänsyn till tariffjämförelser av tillsynsmyndigheterna.

                                               
1 EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.
2 EUT L 289, 3.11.2005, s. 1.
3 EUT L …
 EUT: Vänligen för in numret och datumet ║.
 EUT: Vänligen för in numret║.
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(8) Vid beräkning av tariffer för tillträde till nät är det viktigt att ta hänsyn till såväl 
faktiska kostnader, i den utsträckning dessa kostnader motsvaras av sådana som 
effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörer har och är transparenta, som till 
behovet av rimlig avkastning på investeringar och incitament till att uppföra ny 
infrastruktur, bland annat särskilda bestämmelser för nya investeringar enligt 
direktiv .../.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas .
I detta avseende, särskilt om verklig konkurrens råder mellan olika delar av systemet, 
kommer myndigheternas jämförelser mellan tarifferna att vara relevanta.

(9) Marknadsbaserade arrangemang, såsom auktioner, för att fastställa tarifferna måste 
vara förenliga med bestämmelserna i direktiv …/…/EG om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas ++.

(10) Det krävs en minsta gemensam uppsättning tjänster för tredjepartstillträde för att hela 
gemenskapen i praktiken ska få en gemensam lägsta tillträdesnivå, så att det 
säkerställs att tjänsterna för tredjepartstillträde är tillräckligt förenliga och fördelarna 
med en väl fungerande inre naturgasmarknad verkligen kan utnyttjas.

(11) Det finns för närvarande hinder mot att sälja gas på lika villkor utan diskriminering 
eller andra nackdelar i gemenskapen. Framför allt finns det ännu inte något 
icke-diskriminerande nättillträde eller någon myndighetstillsyn som är lika effektiv i 
alla medlemsstater, och isolerade marknader kvarstår.

(11a) Tillräcklig gränsöverskridande sammanlänkningskapacitet för gas bör skapas och 
integrerade marknader främjas för att fullborda den inre marknaden för naturgas.

(12) I kommissionens meddelande av den 10 juni 2007 ”En energipolitik för Europa” 
framhävs betydelsen av att fullborda den inre marknaden för naturgas och skapa lika 
villkor för alla naturgasbolag i gemenskapen. Kommissionens meddelanden av den 
10 januari 2007 ”Utsikterna för den inre el- och gasmarknaden” och ”Utredning i 
enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska gas- och 
elsektorerna (slutrapport)” visade att nuvarande regler och åtgärder varken skapar 
den ram som krävs eller sörjer för skapandet av sammanlänkningskapacitet för att 
målen för en välfungerande, effektiv och öppen inre marknad ska kunna uppnås.

(13) Utöver ett omsorgsfullt genomförande av det nuvarande regelverket är det lämpligt 
att anpassa den reglering av den inre marknaden för naturgas som anges i 
förordning (EG) nr 1775/2005 i enlighet med dessa meddelanden.

(14) Det krävs i synnerhet ett ökat samarbete och en ökad samordning mellan de 
systemansvariga för överföringssystemen för att få till stånd nätföreskrifter, så att ett 
effektivt och öppet tillträde till överföringsnäten över gränserna kan garanteras, och 
en samordnad och tillräckligt långsiktig planering samt sund teknisk utveckling för 
gemenskapens överföringsnät säkerställs, inbegripet skapandet av 
sammanlänkningskapacitet, med vederbörlig hänsyn till miljön. Nätföreskrifterna 
bör följa ▌ramriktlinjer av icke-bindande karaktär (nedan kallade ”ramriktlinjer”)
som har utarbetats av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, som 

                                               
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../...║ av den ... 
om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter1, nedan 
kallad byrån. Byrån bör ges en roll när det gäller att på grundval av fakta se över 
utkast till nätföreskrifter, bland annat deras överensstämmelse med ▌ramriktlinjerna, 
och den får rekommendera att kommissionen antar dem. Byrån bör lämpligen även få 
utvärdera föreslagna ändringar av nätföreskrifterna och rekommendera att 
kommissionen antar dem. De systemansvariga för överföringssystemen bör bedriva 
verksamheten i sina nät enligt dessa nätföreskrifter.

(15) För att gasöverföringsnäten i gemenskapen ska kunna fungera på bästa sätt bör det 
upprättas ett europeiskt nätverk av systemansvariga för överföringssystemen för gas, 
nedan kallat Entso för gas. Arbetsuppgifterna bör genomföras i överensstämmelse 
med gemenskapens konkurrensregler, som även fortsättningsvis ska gälla för beslut 
av Entso för gas. Organisationens uppgifter ska vara väldefinierade och arbetssättet 
ska garantera effektivitet, representativitet och transparens. Nätföreskrifter som 
utarbetas av Entso för gas är inte avsedda att ersätta de nödvändiga nätföreskrifterna 
för inhemskt bruk. Eftersom större framsteg kan göras via regionala insatser, ska de 
systemansvariga för överföringssystemen inrätta regionala nivåer inom den 
övergripande samarbetsorganisationen och samtidigt se till att resultaten på regional 
nivå överensstämmer med de allmänna villkoren för överföring och icke bindande 
tioårsplaner för nätutveckling på gemenskapsnivå. Samarbetet på regional nivå 
förutsätter att nätverksamheten effektivt skiljs från produktions- och 
leveransverksamhet. Utan sådan åtskillnad finns det risk för att det regionala 
samarbetet mellan de systemansvariga för överföringssystemen leder till agerande 
som begränsar konkurrensen. Medlemsstaterna bör främja samarbete och övervaka 
nätetverksamhetens effektivitet på regional nivå. Samarbetet på regional nivå bör 
vara förenligt med utvecklingen mot en konkurrensutsatt och effektiv inre 
marknad för gas.

(16) Samtliga marknadsaktörer har ett intresse av arbetet i Entso för gas. En effektiv 
samrådsprocess är därför viktig och befintliga strukturer som inrättats för att 
underlätta och effektivisera processen, exempelvis EASEE-Gas (European 
Association for the Streamlining of Energy Exchange), de nationella 
tillsynsmyndigheter eller byrån, bör spela en viktig roll.

(16a) För att öka öppenheten avseende utvecklingen av ett gasöverföringsnät i 
gemenskapen bör Entso för gas utarbeta, offentliggöra och regelbundet uppdatera 
en icke-bindande gemenskapsomfattande tioårig plan för utveckling av nätet 
(”nätutvecklingsplan”). Denna utvecklingsplan för nätet bör inbegripa hållbara 
gasöverföringsnät och nödvändiga regionala sammanlänkningar som behövs på 
grund av kommersiella hänseenden eller för försörjningstrygghet.

(17) För att konkurrensen på grossistmarknaderna för flytande gas ska kunna ökas, är det 
ytterst viktigt att handel med naturgas kan bedrivas oavsett dess plats i systemet. Det 
enda sättet att göra detta är att ge nätanvändarna frihet att självständigt boka 

                                               
1 EUT L ...
 EUT: Vänligen för in numret och datumet ║.
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inmatnings- och uttagskapacitet och därmed transportera naturgas genom områden i 
stället för på avtalsenliga vägar. De flesta intressegrupperna meddelade redan vid det 
sjätte forumet i Madrid den 30–31 oktober 2002 att de föredrar inmatnings- och 
uttagssystem. Tarifferna bör inte vara beroende av transportrutten; den tariff som 
fastställs för en eller flera inmatningspunkter bör därför inte ha samband med den 
tariff som fastställs för en eller flera uttagspunkter och omvänt.

(18) Hänvisningar till harmoniserade transportavtal i samband med icke-diskriminerande 
tillträde till ett nät som innehas av systemansvariga för överföringssystem innebär 
inte att villkor i en särskild systemansvarigs transportavtal i en medlemsstat måste 
vara desamma som hos en annan systemansvarig i denna medlemsstat eller i en 
annan medlemsstat, om det inte har fastställts minimikrav som måste uppfyllas i alla 
transportavtal.

(19) Den avtalsbetingade överbelastningen i naturgasnätet är betydande. Principerna för 
hantering av överbelastning och kapacitetstilldelning för nya eller nyligen 
förhandlade avtal baseras därför på frigörande av outnyttjad kapacitet, genom att 
nätanvändarna får möjlighet att återförsälja eller hyra ut avtalsenlig kapacitet i andra 
hand. Dessa principer vilar också på de systemansvarigas skyldighet att erbjuda 
marknaden outnyttjad kapacitet, med åtminstone en dags framförhållning och 
möjlighet till frånkoppling. Med tanke på den stora andelen befintliga avtal och 
behovet av att skapa verkligt lika villkor mellan användare av ny och befintlig 
kapacitet, bör dessa principer tillämpas för all avtalskapacitet, även befintliga avtal.

(20) Visserligen är fysisk överbelastning av näten för närvarande inget stort problem i 
gemenskapen, men det kan komma att ändras i framtiden. Därför är det viktigt att 
fastställa grundläggande principer för hur kapaciteten ska tilldelas vid sådan 
överbelastning.

(21) Marknadsövervakningen, som de senaste åren har utövats av de nationella 
tillsynsmyndigheterna och av kommissionen, har visat att kraven på transparens och 
bestämmelser om tillträde till infrastruktur inte är tillräckliga för att garantera en 
verklig, välfungerande, öppen och effektiv inre marknad för gas.

(22) Lika tillgång till information om systemets fysiska status och effektivitet är 
nödvändigt, så att alla marknadsaktörer har möjlighet att bedöma den övergripande 
tillgångs- och efterfrågesituationen och att identifiera orsakerna till förändringar av 
grossistpriset. Detta inbegriper mer exakt information om tillgång och efterfrågan, 
nätkapacitet, flöden och underhåll, balans, tillgänglighet samt lageranvändning.
Eftersom dessa uppgifter är av avgörande betydelse för att marknaden ska kunna 
fungera väl, måste restriktionerna för offentliggörande med hänvisning till sekretess 
göras mindre stränga.

(23) Kravet på sekretess för kommersiellt känslig information är särskilt viktigt när det 
gäller uppgifter av kommersiellt strategisk karaktär för företaget, när det finns en 
enda användare av en lagringsanläggning, eller när det gäller uppgifter om 
uttagspunkter inom ett system eller undersystem som inte är kopplade till något annat 
överförings- eller distributionssystem utan till en enda industriell konsument, om ett 
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offentliggörande av sådana uppgifter avslöjar sekretessbelagd information om denna 
kunds produktionsprocess.

(24) För att öka förtroendet för marknaden måste marknadsaktörerna kunna vara säkra på 
att företag som missbrukar sin ställning kan bli föremål för effektiva, 
proportionerliga och avskräckande sanktioner. Behöriga myndigheter bör ges 
möjlighet att kunna göra en fullödig bedömning av påståenden om missbruk av 
marknadsställning. Myndigheterna behöver därför tillgång till uppgifter om operativa 
beslut som fattas av gashandelsföretag. På gasmarknaden meddelas alla dessa beslut 
de systemansvariga i form av kapacitetsreservationer, nomineringar och genomförda 
flöden. De systemansvariga bör hålla information om sådana beslut lättillgängliga
för de behöriga myndigheterna under en fastställd period. De behöriga 
myndigheterna bör dessutom regelbundet kontrollera att systemoperatörerna 
efterlever reglerna.

(25) Tillgången på lagringsanläggningar för naturgas och flytande naturgas (LNG) är 
otillräcklig i vissa medlemsstater, och genomförandet av befintliga regler måste 
därför förbättras. En granskning utförd av Europeiska gruppen av 
tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG) visade att riktlinjerna för god praxis för 
operatörer av lagringssystem rörande tillträde för tredje part, vilka samtliga 
intressegrupper hade enats om vid forumet i Madrid, inte tillämpas i tillräcklig 
utsträckning och måste därför göras bindande.

(26) De balanssystem för gas som systemansvariga för överföringssystem tillämpar måste 
vara icke-diskriminerande och transparenta, eftersom de är viktiga mekanismer, inte 
minst för nya marknadsaktörer, som kan ha större problem med att balansera sin 
samlade försäljningsportfölj än etablerade företag på marknaden i fråga. Det är 
därför nödvändigt att införa regler som ser till att systemansvariga för 
överföringssystem tillämpar sådana mekanismer på ett sätt som är förenligt med 
icke-diskriminerande, transparenta och effektiva villkor för tillträde till nätet.

(27) Handeln med primära kapacitetsrättigheter är ett viktigt led i utvecklingen av en 
konkurrenspräglad marknad och skapandet av likviditet. Denna förordning bör därför 
innehålla grundläggande bestämmelser om sådan handel.

(28) De nationella tillsynsmyndigheterna bör se till att de bestämmelser som omfattas av 
denna förordning och de riktlinjer som antas enligt förordningen följs.

(29) Riktlinjerna i bilagan till denna förordning innehåller särskilda, detaljerade 
genomföranderegler, vilka bygger på de ovannämnda andra riktlinjerna för god 
praxis. Om lämpligt kommer dessa regler att vidareutvecklas med tiden, med 
beaktande av skillnaderna mellan nationella gassystem.

(30) När kommissionen föreslår ändringar av de riktlinjer som bifogas denna förordning, 
bör den först samråda med alla de relevanta parter som berörs av riktlinjerna, 
företrädda av sina yrkesorganisationer, samt med medlemsstaterna i Madridforumet.
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(31) Medlemsstaterna och de behöriga nationella myndigheterna bör åläggas att förse 
kommissionen med relevanta uppgifter. Kommissionen bör behandla sådana 
uppgifter konfidentiellt.

(32) Denna förordning och de riktlinjer som antas i enlighet med den får inte påverka 
tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler.

(33) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.

(34) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att fastställa eller anta de riktlinjer som 
krävs för att den grad av harmonisering ska kunna uppnås som är nödvändig för att 
syftet med denna förordning ska kunna uppnås. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bl.a. 
genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(35) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att införa rättvisa regler för villkoren 
för tillträde till naturgasöverföringssystem, lagringsanläggningar och 
lagringsanläggningar för flytande naturgas (LNG), inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna 
förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(36) Med tanke på omfattningen av ändringarna av förordning (EG) nr 1775/2005 är det 
av tydlighets- och effektivitetsskäl önskvärt att bestämmelserna i fråga omarbetas 
och ställs samman till en enda ny förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är

a) att införa icke-diskriminerande regler när det gäller villkoren för tillträde till 
överföringssystem för gas, med hänsyn till de nationella och regionala marknadernas 
särdrag, för att säkerställa att den inre gasmarknaden fungerar väl,

b) att införa icke-diskriminerande regler när det gäller villkoren för tillträde till 
anläggningar för flytande naturgas och lagringsanläggningar, med hänsyn till de 
nationella och regionala marknadernas särdrag, och

                                               
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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c) att underlätta uppkomsten av en väl fungerande och öppen grossistmarknad med en 
hög grad av försörjningstrygghet för gas och tillhandahålla mekanismer för 
harmonisering av reglerna för nättillträde för gränsöverskridande handel med gas.

Målen i första stycket inbegriper fastställande av harmoniserade principer för tariffer eller för 
de metoder som används för att beräkna dem, för tillträde till nät, men inte till 
lagringsanläggningar, inrättande av tjänster för tredjepartstillträde och harmoniserade 
principer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, beslut om krav på 
transparens, balansregler och avgifter för obalans samt underlättande av handeln med 
kapacitet.

Denna förordning ska, med undantag av artikel 19.4, endast gälla för lagringsanläggningar 
som omfattas av artikel 32.3 eller 32.4 i direktiv …/…/EG om gemensamma regler för den 
inre marknaden för naturgas.

Medlemsstaterna får inrätta ett organ i enlighet med direktiv …/…/EG [om gemensamma 
regler för den inre marknaden för naturgas]+, vilket ska genomföra en eller flera av de 
uppgifter som brukar handhas av den systemansvariga för överföringssystem och för vilket 
kraven i denna förordning ska gälla. Detta organ ska vara föremål för certifiering enligt 
artikel 3 i denna förordning och utses i enlighet med artikel 10 i direktiv …/…/EG [om 
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]+.

Artikel 2
Definitioner

1. I denna förordning avses med

1) överföring: transport, tillhandahållande till kunder, men inte leverans, av 
naturgas genom ett nät som i huvudsak består av högtrycksrörledningar, 
undantaget tidigare led i rörledningsnätet och undantaget den del av
högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution av 
naturgas,

2) transportavtal: avtal som den systemansvariga för överföringssystemet har 
slutit med en nätanvändare i syfte att göra överföringen,

3) kapacitet: det maximala flöde, uttryckt i kubikmeter per tidsenhet eller som 
energienhet per tidsenhet, vilket nätanvändaren har rätt till enligt 
bestämmelserna i transportavtalet,

4) outnyttjad kapacitet: de fasta kapaciteter som en nätanvändare erhållit enligt 
ett transportavtal, men som denne användare inte har nominerat vid den 
tidpunkt då den i avtalet fastställda fristen löper ut,

                                               
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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5) hantering av överbelastning: hantering av den systemansvarigas
kapacitetsportfölj, så att dels den tekniska kapaciteten utnyttjas på bästa 
möjliga sätt och i högsta möjliga grad, dels eventuella överbelastningar och 
flaskhalsar upptäcks i tid,

6) andrahandsmarknad: marknad där kapaciteten handlas men som inte är den 
primära marknaden,

7) nominering: nätanvändarens förhandsmeddelande till den systemansvariga för 
överföringssystemet om det faktiska gasflöde som nätanvändaren vill mata in i 
eller ta ut ur systemet,

8) renominering: senare meddelande om korrigerad nominering,

9) funktionsduglighet: läge där naturgasens tryck och kvalitet i ett överföringsnät
och även i nödvändig överföringsutrustning befinner sig inom de övre och 
nedre gränser som den systemansvariga för överföringssystemet har fastställt, 
så att naturgasöverföringen är tekniskt säkerställd,

10) balansperiod: den period inom vilken varje nätanvändare måste utjämna uttaget 
av en viss mängd naturgas, uttryckt i energienheter, genom att mata in samma 
mängd naturgas i överföringsnätet i enlighet med transportavtalet eller de 
allmänna villkoren för överföring,

11) nätanvändare: kund eller potentiell kund till en systemansvarig för 
överföringssystem samt systemansvariga för överföringssystem, i den mån som 
det är nödvändigt för dem för att kunna bedriva sin överföringsverksamhet,

12) avbrytbara tjänster: tjänster som den systemansvariga för överföringssystemet 
tillhandahåller avseende avbrytbar kapacitet,

13) avbrytbar kapacitet: gasöverföringskapacitet som kan avbrytas av den 
systemansvariga för överföringssystemet i enlighet med villkoren i 
transportavtalet,

14) långfristiga tjänster: tjänster som den systemansvariga för överföringssystemet 
tillhandahåller med en löptid på minst ett år,

15) kortfristiga tjänster: tjänster som den systemansvariga för överföringssystemet 
tillhandahåller med en löptid på mindre än ett år,

16) fast kapacitet: gasöverföringskapacitet som avtalsenligt garanteras som icke-
avbrytbar av den systemansvariga för överföringssystemet,

17) fasta tjänster: tjänster som tillhandahålls av den systemansvariga för 
överföringssystemet avseende fast kapacitet,

18) teknisk kapacitet: största möjliga fasta kapacitet som den systemansvariga för 
överföringssystemet kan tillhandahålla nätanvändarna, med beaktande av 
systemets funktionsduglighet och överföringsnätets tekniska drift,
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19) avtalad kapacitet: kapacitet som den systemansvariga för överföringssystemet 
har tilldelat en nätanvändare genom ett transportavtal,

20) tillgänglig kapacitet: den del av den tekniska kapaciteten som ännu inte 
tilldelats och fortfarande finns tillgänglig i systemet,

21) avtalsbetingad överbelastning: situation där efterfrågan på fast kapacitet 
överstiger den tekniska kapaciteten,

22) primär marknad: marknad för kapacitet där den systemansvariga för 
överföringssystemet handlar direkt,

23) fysisk överbelastning: läge där efterfrågan på faktisk överföring överstiger 
den tekniska kapaciteten,

24) anläggningskapacitet för flytande gas: kapacitet vid en LNG-terminal för 
kondensering av naturgas eller import, avlastning och återställande av naturgas 
från LNG,

25) utrymme: den volym naturgas som en användare av en lagringsanläggning har 
rätt att använda för naturgaslagring,

26) produktionskapacitet: den takt i vilken en användare av en lagringsanläggning 
har rätt att ta ut naturgas från lagringsanläggningen,

27) inmatningskapacitet: den takt i vilken en användare av en lagringsanläggning 
har rätt att mata in naturgas till lagringsanläggningen,

28) lagringskapacitet: kombinationen utrymme, inmatningskapacitet och 
produktionskapacitet.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av definitionerna i punkt 1 i denna artikel ska de 
definitioner i artikel 2 i direktiv …/.../EG om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas, som är relevanta för tillämpningen av denna förordning 
tillämpas, med undantag av definitionen av överföring i artikel 2.3 i det direktivet.

Definitionerna i punkt 1 leden 3–23 avseende överföring ska gälla analogt för 
lagrings- och LNG-anläggningar.

Artikel 3
Certifiering av systemansvariga för överföringssystemen

1. Om kommissionen har mottagit en anmälan om certifiering av en systemansvarig för 
överföringssystem i enlighet med artikel 10.6 i direktiv …/…/EG [om gemensamma 
regler för den inre marknaden för naturgas]+, ska den pröva denna anmälan så snart 
som den mottagits. Inom två månader efter mottagandet av en sådan anmälan ska 
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AM\778002SV.doc 11/37 PE421.424v02-00

SV

kommissionen till den berörda nationella tillsynsmyndigheten yttra sig om dess 
förenlighet med artikel 10.2 eller artikel 11, och artikel 9 i direktiv …/.../EG om 
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas+.

När det yttrande som avses i första stycket utarbetas kan kommissionen begära att 
byrån ska yttra sig om den nationella tillsynsmyndighetens beslut. I detta fall ska den 
tvåmånadersperiod som nämns i första stycket förlängas med två månader.

I avsaknad av ett yttrande från kommissionen inom den tvåmånadersperiod som 
nämns i första och andra styckena ska kommissionen inte anses göra några 
invändningar mot tillsynsmyndighetens beslut.

2. Efter mottagandet av ett yttrande från kommissionen ska den nationella 
tillsynsmyndigheten inom en månad anta sitt slutliga beslut om certifiering av den 
systemansvariga för överföringssystemet och därvidlag ta största möjliga hänsyn till 
kommissionens yttrande. Tillsynsmyndighetens beslut och kommissionens yttrande 
ska offentliggöras tillsammans.

3. Under förfarandet får tillsynsmyndigheterna och/eller kommissionen när som helst 
begära sådana uppgifter från systemansvariga för överföringssystemen och/eller 
företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet som är relevant för 
fullgörandet av deras skyldigheter enligt denna artikel.

4. Tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska behandla kommersiellt känsliga 
uppgifter konfidentiellt.

5. Kommissionen får anta riktlinjer som beskriver förfarandet för tillämpningen av 
punkterna 1 och 2. Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i 
denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.2.

6. Om kommissionen har mottagit en anmälan om certifiering av en systemansvarig för 
överföringssystem i enlighet med artikel 9.10 i direktiv …/.../EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för naturgas, ska den fatta ett beslut angående 
certifiering. Tillsynsmyndigheten ska följa kommissionens beslut.

Artikel 4
Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas

Alla systemansvariga för överföringssystemen för gas ska samarbeta på gemenskapsnivå 
genom Entso för gas för att främja fullbordandet av en fungerande inre gasmarknad och 
gynna gränsöverskridande handel och garantera optimal förvaltning, samordnad drift och 
sund teknisk utveckling av det europeiska naturgasöverföringsnätet.
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Artikel 5
Inrättande av Entso för gas

1. Senast den …* ska de systemansvariga för överföringssystemen för gas till 
kommissionen och byrån lämna in ett utkast till stadgar, en förteckning över 
medlemmar och ett utkast till arbetsordning, inklusive regler för hur samrådet mellan 
intressenterna i Entso för gas som nu ska inrättas ska gå till.

2. Inom två månader efter mottagandet ska byrån, efter formellt samråd med 
organisationer som representerar samtliga berörda parter, särskilt systemanvändare 
och kunder, lämna ett yttrande till kommissionen om utkastet till stadgar, 
medlemsförteckningen och utkastet till arbetsordning.

3. Kommissionen ska lämna ett yttrande om utkastet till stadgar, medlemsförteckningen 
och utkastet till arbetsordning med beaktande av det yttrande som byrån ska avge 
enligt punkt 2 och inom tre månader efter mottagandet av byråns yttrande.

4. Inom tre månader efter mottagandet av kommissionens yttrande ska de 
systemansvariga inrätta Entso för gas samt anta och offentliggöra dess stadgar och 
arbetsordning.

Artikel 6
Utarbetande av nätföreskrifter

1. Kommissionen ska, efter samråd med byrån, Entso för gas och de andra berörda 
intressenterna, årligen upprätta en förteckning över de i artikel 8.6 angivna områden 
som ska inbegripas i utarbetandet av prioriterade nätföreskrifter.

2. Kommissionen ska uppmana byrån att, inom en rimlig tidsfrist som inte överstiger 
sex månader, lämna in ▌en icke-bindande ramriktlinje (nedan kallad 
”ramriktlinje”), i vilken det anges klara och objektiva principer i enlighet med 
artikel 8.7 för utarbetande av varje nätföreskrift som har anknytning till de områden 
som anges i förteckningen över prioriterade nätföreskrifter. Varje ▌ramriktlinje ska 
bidra till icke-diskriminering, verklig konkurrens och en väl fungerande marknad. 
Efter en motiverad ansökan från byrån får kommissionen förlänga denna period.

3. Byrån ska på ett sätt som garanterar öppenhet och transparens under en period på 
minst två månader formellt samråda med Entso för gas och med de andra berörda 
intressenterna om ▌ ramriktlinjen.

4. Om kommissionen anser att ▌ramriktlinjen inte medverkar till icke-diskriminering, 
verklig konkurrens och en väl fungerande marknad, får den begära att byrån 
reviderar ▌ramriktlinjen inom en rimlig tidsfrist och lämnar in det till kommissionen 
på nytt.

                                               
* EUT: Vänligen för in den dag som motsvarar 18 månader från dagen för ikraftträdandet av denna 
förordning.
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5. Om byrån underlåter att lämna in ramriktlinjen eller en reviderad ▌ramriktlinje 
inom den period som kommissionen angett enligt punkterna 2 och 4, ska 
kommissionen utarbeta ▌ramriktlinjen.

6. Kommissionen ska uppmana Entso för gas att för byrån lägga fram nätföreskrifter 
som överensstämmer med den relevanta ▌ramriktlinjen inom en rimlig period som 
inte överstiger tolv månader.

7. Inom tre månader efter mottagandet av en nätföreskrift, en period under vilken byrån 
får hålla ett formellt samråd med berörda parter, ska byrån avge ett motiverat 
yttrande till Entso för gas om nätföreskriften.

8. Entso för gas får ändra nätföreskriften efter byråns yttrande och lämna in den på nytt 
till byrån.

9. När byrån har förvissat sig om att nätföreskriften överrensstämmer med den 
relevanta ▌ramriktlinjen, ska den lämna nätföreskriften till kommissionen och får 
rekommendera att den antas inom en rimlig tidperiod. Om kommissionen inte antar 
föreskriften ska den ange skälen till detta.

10. Om Entso för el har underlåtit att utarbeta en nätföreskrift inom den tidsperiod som 
har angetts av kommissionen enligt punkt 6, får kommissionen uppmana byrån att 
utarbeta ett utkast till nätföreskrift på grundval av den relevanta ▌ramriktlinjen.
Byrån får inleda ytterligare ett samråd under utarbetandet av en nätföreskrift enligt 
denna punkt. Byrån ska lämna in ett utkast till nätföreskrift som utarbetats enligt 
denna punkt till kommissionen och får rekommendera att den antas.

11. Kommissionen får på eget initiativ, om Entso för gas har underlåtit att utarbeta 
en nätföreskrift eller byrån har underlåtit att utarbeta ett utkast till nätföreskrift enligt 
punkt 10, eller efter rekommendation från byrån enligt punkt 9, anta ett eller flera 
nätföreskrifter på de områden som omfattas av artikel 8.6.

Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift ska antas, får den 
under en period som inte understiger två månader samråda med byrån, Entso för gas 
och alla andra berörda intressenter om ett utkast till nätföreskrift.

Dessa åtgärder, som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 28.2.

12. Denna artikel ska inte påverka kommissionens rätt att anta och ändra riktlinjer enligt 
artikel 18.

Artikel 7
Ändring av nätföreskrifter
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1. Personer som kan ha intresse av en nätföreskrift som har antagits i enlighet med 
artikel 6, inklusive Entso för gas, systemansvariga för överföringsnät, nätanvändare 
och konsumenter, får föreslå byrån utkast till ändringar av denna nätföreskrift. Byrån 
får också föreslå ändringar på eget initiativ.

2. Byrån ska samråda med alla aktörer i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) 
nr …/… [om inrättande av en byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter]]. Efter detta förfarande får byrån lägga fram motiverade 
förslag till ändringar för kommissionen, med en förklaring av hur förslaget i fråga 
stämmer överens med de mål för nätföreskrifterna som anges i artikel 6.2.

3. Kommissionen får, med beaktande av byråns yttrande, anta ändringar av varje 
nätföreskrift som har antagits enligt artikel 6. Dessa åtgärder, som är avsedda att 
ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.2.

4. Överväganden rörande föreslagna ändringar enligt förfarandet i artikel 28.2 ska 
begränsas till övervägande av aspekter i samband med den föreslagna ändringen.
Sådana förslag till ändringar påverkar inte andra ändringar som kommissionen kan 
komma att föreslå.

Artikel 8
Uppgifter för Entso för gas

1. Entso för gas ska utarbeta nätföreskrifter på de områden som avses i punkt 6 på 
uppmaning av kommissionen i enlighet med artikel 6.6.

2. Entso för gas får utarbeta nätföreskrifter inom de områden som anges i punkt 6 för 
uppnåendet av de mål som anges i punkt 4, om dessa föreskrifter inte hänför sig till 
områden som omfattas av en uppmaning från kommissionen till nätverket. Dessa 
nätföreskrifter ska föreläggas byrån för yttrande. Entso för gas ska ta vederbörlig 
hänsyn till detta yttrande.

3. Entso för gas ska anta

a) gemensamma verktyg för samordning av nätdriften under normala 
omständigheter och vid nödsituationer, inklusive gemensamma kriterier för 
klassificering av nätincidenter, och forskningsplaner,

b) en icke-bindande tioårig plan för utveckling av nätet vartannat år, nedan kallad 
nätutvecklingsplan, inklusive en europeisk försörjningsprognos,

ba) rekommendationer för samordningen av det tekniska samarbetet mellan 
gemenskapens och tredjeländers systemansvariga för överföringssystemen,

                                               
 EUT: Vänligen för in numret .
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c) ett årsarbetsprogram,

d) en årsrapport,

e) årliga försörjningsprognoser för sommar och vinter.

4. Den europeiska försörjningsprognos som avses i punkt 3 b ska omfatta gassystemets 
tillräcklighet totalt för den befintliga och förväntade efterfrågan på gas för den 
kommande femårsperioden och för perioden 5–10 år räknat från datum för den 
prognosen. Den europeiska försörjningsprognosen ska bygga på nationella 
försörjningsprognoser utarbetade av var och en av de systemansvariga för 
överföringssystemen.

5. Årsarbetsprogrammet enligt punkt 3 c ska innehålla en förteckning och beskrivning 
av de nätföreskrifter som ska utarbetas, en samordningsplan för nätverket samt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet som ska utföras det året och en preliminär 
tidsplan.

6. De nätföreskrifter som avses i punkterna 1 och 2 ska omfatta följande områden, med 
beaktande av regionala särdrag i tillämpliga fall:

a) Reglerna för nätets säkerhet och tillförlitlighet.

b) Regler för nätanslutning.

c) Regler för tredjepartstillträde.

d) Regler för informationsutbyte och balansavräkning.

e) Regler för driftskompatibilitet.

f) Rutiner och procedurer för störningssituationer.

g) Regler för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning.

h) Regler för gashandel avseende tillhandahållande av tjänster för tillträde till 
nätet på teknisk nivå och på driftsnivå samt systembalans.

i) Regler för transparens.

j) Balansregler, inklusive nätrelaterade regler om nomineringsförfarandet, regler 
för obalansavgifter och regler för operationell balans mellan systemansvarigas 
överföringssystem.

k) Regler för harmoniserade avgiftsstrukturer för överföring.

l) Energieffektivitet för gasnät.
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7. Nätföreskrifterna ska ▌utarbetas för gränsöverskridande nätfrågor och 
marknadsintegrationsfrågor och ska inte påverka medlemsstaternas rätt att fastställa 
nationella föreskrifter som inte påverkar gränsöverskridande handel.

8. Entso för gas ska övervaka och analysera tillämpningen av de nätföreskrifter och 
riktlinjer som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 6.11 och deras 
inverkan på harmoniseringen av tillämpliga regler med syftet att underlätta 
marknadsintegrering. Entso för gas ska avlägga rapport till byrån och redovisa 
resultaten av analysen i den årliga rapport som avses i punkt 3 d.

9. Entso för gas ska ställa all den information till förfogande som krävs för att byrån ska 
kunna genomföra uppgifterna enligt artikel 9.1.

10. Entso för gas ska vartannat år anta och offentliggöra en nätutvecklingsplan enligt 
punkt 3 b av nätet vilken omfattar hela gemenskapen. Planen för utveckling av nätet 
ska omfatta modellbeskrivningar av det integrerade nätet, ett utvecklingsscenario, en 
försörjningsprognos samt en bedömning av systemets uthållighet.

Planen för utveckling av nätet ska särskilt

a) bygga på nationella investeringsplaner, med beaktande av de regionala 
investeringsplaner som avses i artikel 12.1 och, i tillämpliga fall, på 
gemenskapsaspekter av nätplanering, inbegripet riktlinjerna för 
transeuropeiska energinät i enlighet med beslut nr 1364/2006/EG1,

b) när det gäller gränsöverskridande sammanlänkningar, även bygga på rimliga 
behov hos olika nätanvändare samt integrera de åtaganden på lång sikt från 
investerare som avses i artiklarna 14 och 22 i direktiv .../.../EG om 
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas,

c) identifiera investeringsluckor, särskilt med avseende på gränsöverskridande 
kapacitet. En översyn av de faktorer som på grund av skillnader i 
godkännandeförfaranden eller godkännandepraxis hindrar en 
gränsöverskridande nätutbyggnad kan bifogas utvecklingsplanen för nätet.

(10a) Byrån ska se över de nationella tioåriga nätutvecklingsplanerna för att bedöma om 
de överensstämmer med den icke-bindande gemenskapsomfattande tioåriga 
nätutvecklingsplanen. Om byrån anser att en nationell tioårig nätutvecklingsplan 
inte stämmer överens med den icke-bindande gemenskapsomfattande 
tioåriga nätutvecklingsplanen ska den rekommendera en ändring av den 
nationella nätutvecklingsplanen eller om lämpligt den icke-bindande 
gemenskapsomfattande tioåriga nätutvecklingsplanen. Om en sådan nationell 
nätutvecklingsplan utarbetas i enlighet med artikel 22 i [gasdirektivet] ska den 
behöriga nationella tillsynsmyndigheten uppmanas att ändra den nationella 
tioåriga nätutvecklingsplanen i enlighet med artikel 22.7 i direktiv .../.../EG om 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG av den 6 september 2006 om riktlinjer för 
transportenerginätet (EUT L 262, 22.9.2006, s. 1).
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas + och informera 
kommissionen om detta.

Artikel 9
Byråns övervakningsuppgifter

1. Byrån ska övervaka att Entso för gas genomför sina uppgifter enligt artikel 8.1, 8.2 
och 8.3 och rapportera till kommissionen.

Byrån ska övervaka hur Entso för gas genomför de nätföreskrifter som har utarbetats 
enligt artikel 8.2 och de nätföreskrifter som har fastställts enligt artikel 6.1–6.10 men 
som inte har antagits av kommissionen enligt artikel 6.11. Om Entso för gas inte har 
genomfört sådana nätföreskrifter ska byrån begära att Entso för gas avger en
vederbörligen motiverad förklaring till varför detta inte har skett. Byrån ska 
informera kommissionen om denna förklaring och avge ett yttrande över den.
Byrån ska övervaka och analysera genomförandet av de nätföreskrifter och riktlinjer 
som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 6.11 och deras inverkan på 
harmoniseringen av de regler som syftar till att underlätta marknadsintegrering samt 
på icke-diskriminering, verklig konkurrens och en väl fungerande marknad, samt 
rapportera till kommissionen.

2. Entso för gas ska lämna utkastet till nätutvecklingsplan, utkastet till årsarbetsprogram 
med information om samrådsprocessen och övriga handlingar som avses i 
artikel 8.3 till byrån för yttrande.

Inom två månader efter mottagandet ska byrån lämna ett motiverat yttrande, 
tillsammans med rekommendationer till Entso för gas och kommissionen, om byrån 
anser att utkastet till årsarbetsprogrammet eller utkastet till nätutvecklingsplan som 
lagts fram av Entso för gas inte medverkar till icke-diskriminering, verklig 
konkurrens och en väl fungerande marknad eller till en tillräcklig grad av 
gränsöverskridande sammanlänkningar med tillträde för tredjepart.

Artikel 10
Samråd

1. När Entso för gas utarbetar nätföreskrifterna, utkastet till nätutvecklingsplan och 
årsarbetsprogrammet enligt artikel 8.1, 8.2 och 8.3, ska det i ett tidigt skede och på 
ett sätt som garanterar öppenhet och transparens ha omfattande samråd med alla 
berörda aktörer på marknaden, särskilt med de organisationer som företräder alla 
intressenter, i enlighet med de förfaranderegler som avses i artikel 5.1. Samrådet ska 
inkludera nationella tillsynsmyndigheter och andra  nationella myndigheter, 
gashandels- och producentföretag, kunder, systemanvändare, systemansvariga för 
distributionssystemen, inklusive berörda branschorganisationer, tekniska organ och
intressentplattformar. Samrådet ska ha till syfte att identifiera synpunkter och förslag 
från alla berörda parter i beslutsprocessen.
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2. Samtliga dokument och protokoll från sammanträden med anknytning till de samråd 
som avses i punkt 1 ska offentliggöras.

3. Innan årsarbetsprogrammet och nätföreskrifterna enligt artiklarna 8.1, 8.2 och 8.3 
antas, ska Entso för gas redovisa de synpunkter som framförts under 
samrådsförfarandet och hur dessa synpunkter har beaktats. Om synpunkterna inte har 
beaktats, ska skälen till det anges.

Artikel 11
Kostnader

Kostnaderna för den verksamhet som bedrivs av Entso för gas vilken anges i artiklarna 4–12 
ska bäras av de systemansvariga för överföringssystemen och tas med i avgiftsberäkningen.
Tillsynsmyndigheterna ska endast godkänna dessa kostnader endast om de är rimliga och 
proportionerliga.

Artikel 12
Regionalt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystemen

1. De systemansvariga för överföringssystemen ska inleda regionalt samarbete inom 
ramen för Entso för gas för att bidra till den verksamhet som avses i artikel 8.1, 8.2 
och 8.3. De ska särskilt offentliggöra en regional investeringsplan vartannat år, och 
får fatta investeringsbeslut baserade på denna regionala investeringsplan.

2. De systemansvariga för överföringssystemen ska främja driftslösningar som 
garanterar optimal hantering av nätet och främja utvecklingen av energiutbyte, en 
samordnad tilldelning av gränsöverskridande kapacitet genom icke-diskriminerande 
marknadsbaserade metoder, med vederbörligt beaktande av fördelarna med implicita 
auktioner för kortfristig tilldelning och integrering av balansmekanismer.

3. Kommissionen får i syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 fastställa de 
regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning med beaktande av 
befintliga regionala samarbetsstrukturer. Varje medlemsstat får främja samarbete i 
mer än ett geografiskt område. Den åtgärd som avses i första meningen, vilken avser 
att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i 
artikel 28.2.

Kommissionen ska för detta ändamål samråda med byrån och Entso för gas ▌.

Artikel 13
Tariffer för tillträde till nät
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1. De tariffer, eller de metoder som används för att beräkna dem, vilka tillämpas av 
systemansvariga för överföringssystem och har godkänts av tillsynsmyndigheterna 
enligt artikel 40.6 i direktiv …/…/EG om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas, samt de tariffer som offentliggjorts enligt artikel 31.1 
i det direktivet ska vara transparenta, ta hänsyn till systemets funktionsduglighet och 
förbättring och återspegla de faktiska kostnaderna, i den utsträckning kostnaderna 
motsvaras av de kostnader som effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörer 
har och är transparenta, samtidigt som en rimlig avkastning på investeringar 
tillgodoses och vid behov tariffjämförelser av tillsynsmyndigheterna beaktas. 
Tarifferna eller de metoder som används för att beräkna dem ska tillämpas på ett 
icke-diskriminerande sätt.

Medlemsstaterna får besluta att tarifferna också får fastställas genom 
marknadsbaserade principer, såsom auktioner, förutsatt att sådana principer och de 
intäkter som uppstår från dessa har godkänts av tillsynsmyndigheten.

Tarifferna eller de metoder som används för att beräkna dem ska underlätta effektiv 
gashandel och konkurrens och samtidigt hindra korssubventionering mellan 
nätanvändare samt ge incitament till investeringar och upprätthållande eller skapande 
av driftskompatibilitet för överföringsnät.

Tariffer för nätanvändare ska vara icke-diskriminerande och fastställas separat vid 
varje ingång till och utgång från överföringssystemet. Mekanismer för 
kostnadsfördelning och metoder för fastställande av priser när det gäller inmatnings-
och uttagspunkter ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Efter en 
övergångsperiod, dvs. till och med den …*, ska medlemsstaterna se till att nätavgifter 
inte beräknas på grundval av avtal.

2. Tariffer för tillträde till nät får varken begränsa marknadens likviditet eller påverka 
den gränsöverskridande handeln mellan olika överföringssystem. Om olika 
tariffstrukturer eller balansregler skulle hindra handel mellan olika 
överföringssystem, ska de systemansvariga, trots vad som anges i artikel 40.6 i 
direktiv …/.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas+, i 
nära samarbete med berörda nationella myndigheter aktivt arbeta för enhetliga 
tariffstrukturer och avgiftsprinciper, även när det gäller balans.

Artikel 14
Tjänster för tredjepartstillträde avseende systemansvariga för överföringssystem

1. Systemansvariga för överföringssystem ska

a) se till att på ett icke-diskriminerande sätt erbjuda samtliga nätanvändare sina 
tjänster; framför allt ska detta, när en systemansvarig för överföringssystemet 

                                               
 EUT: Vänligen för in numret ║.
* EUT: Vänligen för in den dag som motsvarar två år från dagen för ikraftträdandet av denna 
förordning.
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erbjuder samma tjänster till olika kunder, ske på samma kontraktsvillkor, 
antingen på grundval av harmoniserade transportavtal eller gemensamma 
allmänna villkor för överföring som godkänts av behörig myndighet i enlighet 
med förfarandet i artikel 40 i direktiv …/…/EG om gemensamma regler för 
den inre marknaden för naturgas;

b) tillhandahålla både fasta och avbrytbara tjänster för tredjepartstillträde; priset 
på frånkopplingsbar kapacitet ska återspegla sannolikheten för avbrott,

c) erbjuda samtliga nätanvändare både lång- och kortfristiga tjänster.

2. Transportavtal som ingås med annat än normalt startdatum eller för kortare löptid än 
ett årligt standardtransportavtal får inte leda till godtyckligt högre eller lägre tariffer 
som inte återspeglar tjänstens marknadsvärde, i överensstämmelse med principerna i 
artikel 13.1.

3. Vid behov kan tjänster för tredjepartstillträde beviljas mot lämpliga garantier från 
nätanvändare om att de är kreditvärdiga. Sådana garantier får inte utgöra otillbörliga 
hinder för marknadsinträde och ska vara icke-diskriminerande, transparenta och 
proportionerliga.

Artikel 15
Tjänster för tredjepartstillträde avseende

anläggningar för lagring och LNG

1. Varje systemansvarig för överföringssystem avseende LNG och lagring ska

a) erbjuda tjänster på icke-diskriminerande grund till alla nätanvändare; särskilt 
om en systemansvarig för LNG- eller lagringssystem erbjuder samma tjänst till 
olika kunder ska detta ske på likvärdiga avtalsvillkor,

b) erbjuda tjänster som är förenliga med användning av sammanlänkade 
gastransportsystem och underlätta tillträdet genom samarbete med 
de systemansvariga, och

c) offentliggöra relevant information, särskilt uppgifter om tjänsternas 
användning och tillgänglighet inom en tidsram som är förenlig med rimliga 
handelsbehov hos användare av lagrings- och LNG-anläggningar, och den 
nationella tillsynsmyndigheten ska övervaka offentliggörandet.

2. Varje systemansvarig för lagring ska

a) tillhandahålla både fasta och avbrytbara tjänster för tredjepartstillträde; priset på 
frånkopplingsbar kapacitet ska återspegla sannolikheten för avbrott,

                                               
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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b) erbjuda användare av lagringsanläggningar både lång- och kortsiktiga tjänster,

c) erbjuda användare av lagringsanläggningar både kombinerade tjänster och separata 
tjänster när det gäller lagringsutrymme, inmatningsförmåga och leveransförmåga.

3. LNG- och lagringsanläggningsavtal ska inte leda till godtyckligt högre tariffer, om 
de tecknas

a) utanför ett naturgasår med ett inledningsdatum som inte följer standard, eller

b) med kortare varaktighet än standard för LNG- och lagringsanläggningsavtal på 
årlig basis.

4. Vid behov kan tjänster för tredjepartstillträde beviljas mot lämpliga garantier från 
nätanvändare om att de är kreditvärdiga. Sådana garantier får inte utgöra otillbörliga 
hinder för marknadsinträde och ska vara icke-diskriminerande, transparenta och 
proportionerliga.

5. Avtalsenliga gränser för den nödvändiga minimistorleken på LNG-anläggningens 
kapacitet och lagringskapaciteten ska motiveras på grundval av tekniska restriktioner 
och ge små användare av lagringsanläggningar möjlighet att få tillträde till 
lagringstjänster.

Artikel 16
Principer för mekanismerna för kapacitetstilldelning och

förfarandena för hantering av överbelastning
för systemansvariga för överföringssystem

1. Den maximala kapaciteten vid alla relevanta punkter som avses i artikel 18.3 ska 
ställas till marknadsaktörernas förfogande, med beaktande av systemets 
funktionsduglighet och effektiv nätdrift.

2. Den systemansvariga för överföringssystem ska tillämpa och offentliggöra 
icke-diskriminerande och transparenta mekanismer för kapacitetstilldelning, vilka 
ska

a) skicka lämpliga ekonomiska signaler för en effektiv och maximal användning 
av den tekniska kapaciteten, underlätta investeringar i ny infrastruktur och 
underlätta gränsöverskridande gashandel,

b) vara förenliga med marknadsmekanismerna, även på spotmarknader och 
centrala marknadsplatser, och samtidigt vara flexibla och kunna anpassas till 
ändrade marknadsvillkor,

c) vara förenliga med medlemsstaternas system för tillträde till systemen.

3. Den systemansvariga för överföringssystem ska genomföra och offentliggöra 
icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för förvaltning av 
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överbelastningar som underlättar gränsöverskridande gashandel på ett 
icke-diskriminerande sätt på grundval av följande principer:

a) Vid avtalsbetingad överbelastning ska den systemansvariga erbjuda outnyttjad 
kapacitet på den primära marknaden, åtminstone med en dags framförhållning 
och på avbrytbara villkor.

b) Nätanvändare ska ha rätt att återförsälja eller återuthyra sin outnyttjade 
kapacitet på andrahandsmarknaden. En medlemsstat får begära att 
nätanvändarna anmäler detta till den systemansvariga för överföringssystemet 
eller att de informerar denne.

4. Vid fysisk överbelastning ska icke-diskriminerande, transparenta mekanismer för 
kapacitetstilldelning tillämpas av den systemansvariga för överföringssystemet eller 
om lämpligt av tillsynsmyndigheterna.

5. Den systemansvariga för överföringssystemen ska med jämna mellanrum utvärdera 
marknadens efterfrågan på nyinvesteringar. Vid planeringen av nyinvesteringar ska 
de systemansvariga bedöma marknadsefterfrågan och ta hänsyn till 
försörjningstryggheten.

Artikel 17
Principer för mekanismerna för kapacitetstilldelning och

förfarandena för hantering av överbelastning när det gäller
lagringsanläggningar och LNG-anläggningar

1. Den maximala kapaciteten i lagrings- och LNG-anläggningar ska ställas till 
marknadsaktörernas förfogande, med beaktande av systemintegritet och systemdrift.

2. Varje systemansvarig för LNG- och lagringssystem ska tillämpa och offentliggöra 
icke-diskriminerande och transparenta mekanismer för kapacitetstilldelning, vilka 
ska

a) skicka lämpliga ekonomiska signaler för effektiv och maximal användning av 
kapaciteten samt underlätta investeringar i ny infrastruktur,

b) vara förenliga med marknadsmekanismerna, även på spotmarknader och 
centrala marknadsplatser, och samtidigt vara flexibla och kunna anpassas till 
ändrade marknadsvillkor,

c) vara kompatibla med det anslutna nätets tillträde till systemen.

3. Avtalen om LNG- och lagringsanläggningar ska omfatta åtgärder för att förhindra 
kapacitetsupptagning genom beaktande av följande principer, som ska gälla vid 
avtalsbetingad överbelastning:

a) Den systemansvariga ska utan dröjsmål erbjuda outnyttjad kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar på den primära marknaden; detta ska ske med 
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åtminstone en dags framförhållning och på avbrytbara villkor när det gäller 
lagringsanläggningar.

b) Användare av LNG- och lagringsanläggningar får återförsälja avtalsenlig 
kapacitet på andrahandsmarknaden.

Artikel 18
Krav på transparens när det gäller

systemansvariga för överföringssystem

1. Den systemansvariga för överföringssystem ska offentliggöra närmare upplysningar 
om de tjänster som den erbjuder och de villkor som är tillämpliga, tillsammans med 
de tekniska uppgifter som krävs för att nätanvändarna ska kunna få effektivt 
nättillträde.

2. För att garantera transparenta, objektiva och icke-diskriminerande tariffer och 
möjliggöra effektiv användning av gasnätet, ska den systemansvariga eller de 
berörda nationella myndigheterna offentliggöra rimlig och tillräcklig information om 
grund, metod och struktur för tariffer.

3. För de tillhandahållna tjänsterna ska varje systemansvarig för överföringssystem 
regelbundet, löpande och på ett användarvänligt standardiserat sätt offentliggöra 
numeriska uppgifter om teknisk, avtalad och tillgänglig kapacitet för alla relevanta 
punkter, inklusive inmatnings- och uttagspunkter.

4. De behöriga myndigheterna ska efter samråd med nätanvändare godkänna de 
relevanta punkter i överföringssystemet om vilka uppgifterna ska offentliggöras.

5. Den systemansvariga för överföringssystem ska alltid lämna de uppgifter som krävs 
enligt denna förordning i meningsfull, kvantifierbar, tydlig och lättillgänglig form 
och på icke-diskriminerande grund.

6. Den systemansvariga för överföringssystem ska offentliggöra förhands- och 
efterhandsinformation om tillgång och efterfrågan, grundad på nomineringar, 
prognoser och genomförda flöden till och från systemet. Den nationella 
tillsynsmyndigheten ska se till att all sådan information offentliggörs. Detaljerna i 
den information som offentliggörs ska avspegla den information som är tillgänglig 
för den systemansvariga.

Den systemansvariga ska offentliggöra de åtgärder som vidtas, kostnader som 
uppstår och inkomster som skapas för att balansera systemet.

De berörda marknadsaktörerna ska överlämna de uppgifter som anges i denna artikel 
till den systemansvariga.

Artikel 19
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Krav på transparens när det gäller
lagringsanläggningar och LNG-anläggningar

1. Varje systemansvarig för LNG- och lagringsanläggningar ska offentliggöra närmare 
upplysningar om de tjänster som de erbjuder och vilka villkor som är tillämpliga, 
tillsammans med de tekniska uppgifter som krävs för att användare av LNG- och 
lagringsanläggningar ska kunna få effektivt tillträde till LNG- och 
lagringsanläggningar.

2. För de tillhandahållna tjänsterna ska varje systemansvarig för LNG- och 
lagringsanläggningar regelbundet, löpande och på ett användarvänligt standardiserat 
sätt offentliggöra numeriska uppgifter om avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG-
och lagringsanläggningar.

3. Varje systemansvarig för LNG- och lagringsanläggningar ska alltid lämna de 
uppgifter som krävs enligt denna förordning i meningsfull, kvantifierbar, tydlig och 
lättillgänglig form och på icke-diskriminerande grund.

4. Varje systemansvarig för LNG- och lagringsanläggningar ska offentliggöra mängden 
gas i varje LNG- och lagringsanläggning eller grupp av lagringsanläggningar, om 
detta motsvarar det sätt på vilket systemanvändarna får tillträde, in- och utflöden 
samt tillgänglig kapacitet i anläggningen, även för de anläggningar som inte har 
tredjepartstillträde. Informationen ska även förmedlas till den systemansvariga för 
överföringssystem, som ska offentliggöra de sammanlagda mängder per system eller 
undersystem vilka har fastställts genom de relevanta punkterna. Informationen ska 
uppdateras åtminstone varje dag.

4a. För att garantera tydliga, objektiva och icke-diskriminerande tariffer och 
möjliggöra en effektiv användning av infrastrukturen ska de systemansvariga för 
LNG- och lagringsanläggningar eller relevanta tillsynsmyndigheter offentliggöra 
tillräcklig information om grund, metod och struktur för infrastrukturtarifferna 
vid reglerat tredjepartstillträde. I sådana fall där användaren av ett lagringssystem är 
den enda användaren av en lagringsanläggning får användaren av lagringssystemet 
lämna in en motiverad ansökan till den nationella tillsynsmyndigheten om 
konfidentiell behandling av de uppgifter som anges i första stycket. Om den 
nationella tillsynsmyndigheten drar slutsatsen att en sådan ansökan är berättigad, 
särskilt med beaktande av behovet av att balansera vikten av legitimt skydd av 
affärshemligheter vilkas avslöjande skulle inverka negativt på lagringsanvändarens 
övergripande affärsstrategi och målet att skapa en konkurrenskraftig inre 
gasmarknad, kan myndigheten tillåta den för lagringsanläggningen systemansvariga
att under högst ett år inte offentliggöra de uppgifter som anges i första stycket. Detta 
stycke ska tillämpas utan att påverka tillämpningen av skyldigheterna avseende 
meddelande till och offentliggörande av den systemansvariga för ett 
överföringssystem, utom när de aggregerade uppgifterna är identiska med de 
uppgifter i lagringssystemet för vilka den nationella tillsynsmyndigheten har godkänt 
att de inte offentliggörs.
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Artikel 20
Systemansvarigas register

Systemansvariga för överföringssystem, LNG- och lagringsanläggningar ska bevara all 
den information som anges i artiklarna 18 och 19 och i del 3 i bilaga I under fem år, så att 
de nationella myndigheterna, bl.a. den nationella tillsynsmyndigheten, den nationella 
konkurrensmyndigheten och kommissionen kan få tillgång till den.

Artikel 21
Balansregler och avgifter för obalans

1. Balansreglerna ska vara rättvisa, icke-diskriminerande och transparenta och bygga på 
objektiva kriterier. Balansreglerna ska återspegla verkliga systembehov med hänsyn 
till de resurser som den systemansvariga för överföringssystemet förfogar över.
Balansreglerna ska vara marknadsbaserade.

2. För att nätanvändarna ska kunna vidta korrigerande åtgärder i tid, ska 
systemansvariga för överföringssystem tillhandahålla tillräcklig, läglig och 
tillförlitlig webbaserad information om nätanvändarnas balansstatus.

Den information som tillhandahålls ska avspegla den nivå av information som är 
tillgänglig för systemansvariga för överföringssystem och den betalningsperiod för 
vilken obalanskostnaderna beräknas.

Ingen avgift ska tas ut för tillhandahållandet av sådan information.

3. Avgifterna för obalans ska så långt möjligt vara kostnadsbaserade och samtidigt ge 
nätanvändarna incitament till att balansera sina gasinmatningar och gasuttag. De ska 
hindra korssubventionering mellan nätanvändarna men får inte hindra nya 
marknadsaktörer från att etablera sig på marknaden.

Beräkningsmetoden för avgifterna för obalans samt sluttarifferna ska på lämpligt sätt 
offentliggöras av de behöriga myndigheterna eller den systemansvariga för 
överföringssystemet.

4. Medlemsstaterna ska se till att systemansvariga för överföringssystem strävar efter 
att harmonisera balanssystemen och förenkla balansavgifternas strukturer och nivåer 
för att underlätta gashandeln.

Artikel 22
Handel med kapacitetsrättigheter

Varje systemansvarig för överföringssystem, LNG- och lagringsanläggningar ska vidta 
rimliga åtgärder för att möjliggöra och underlätta fri handel med kapacitetsrättigheter på ett 
öppet och icke-diskriminerande sätt. Varje sådan systemansvarig ska ta fram harmoniserade 
avtal och förfaranden för transport, LNG-anläggningar och lagring för den primära 
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marknaden för att underlätta den sekundära handeln med kapacitet samt erkänna sådan 
överlåtelse av primära kapacitetsrättigheter som har meddelats av systemanvändarna.

De harmoniserade avtalen och förfarandena för transport, LNG-anläggningar och lagring ska 
meddelas tillsynsmyndigheterna.

Artikel 23
Riktlinjer

1. Vid behov ska det utarbetas riktlinjer för vilken grad av harmonisering som minst 
behövs för att uppnå förordningens syfte, med närmare uppgifter om följande:

a) Tjänster för tredjepartstillträde med en beskrivning av tjänsternas art, löptid 
och andra förutsättningar i enlighet med artiklarna 14 och 15.

b) Principerna för mekanismerna för kapacitetstilldelning och tillämpning av 
förfarandena för hantering av avtalsbetingad överbelastning, i enlighet med 
artiklarna 16 och 17.

c) Tillhandahållande av information och fastställande av den tekniska information 
som nätanvändarna måste ha för att få effektivt tillträde till systemet och av 
alla punkter som är relevanta för uppfyllandet av kraven på transparens, 
inklusive de uppgifter som ska offentliggöras vid alla relevanta punkter och 
tidsplanen för offentliggörandet, i enlighet med artiklarna 18 och 19.

d) Tariffmetoden när det gäller gränsöverskridande naturgashandel i enlighet med 
artikel 13.

e) De områden som behandlas i artikel 8.6.

Kommissionen ska för detta ändamål samråda med byrån och Entso för gas.

2. Riktlinjer för de frågor som behandlas i punkt 1 a, b och c finns i bilaga I när det 
gäller de systemansvariga för överföringssystemen.

Kommissionen får anta riktlinjer för de områden som behandlas i punkt 1 i denna 
artikel och ändra de riktlinjer som avses i punkt 1 a, b och c. Dessa åtgärder, som 
avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning bland annat genom att 
komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 28.2.

3. Tillämpning och ändring av de riktlinjer som antas enligt denna förordning ska 
återspegla olikheterna mellan de nationella gassystemen och ska därför inte kräva 
enhetliga detaljerade villkor för tredje parts tillträde på gemenskapsnivå. I 
riktlinjerna får dock de minimikrav fastställas som måste uppfyllas för att uppnå 
sådana icke-diskriminerande och transparenta villkor för tillträde till nätet som 
behövs för en inre marknad för naturgas, vilka sedan får tillämpas mot bakgrund av 
olikheterna mellan de nationella gassystemen.
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Artikel 24
Tillsynsmyndigheter

När de genomför sina åligganden enligt denna förordning, ska tillsynsmyndigheterna 
säkerställa att denna förordning och de riktlinjer som har antagits i enlighet med artikel 23 
följs.

Vid behov ska de samarbeta med varandra, med kommissionen och med byrån i enlighet med 
kapitel VIII i direktiv …/.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för 
naturgas.

Artikel 25
Tillhandahållande av information

Medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna ska på begäran förse kommissionen med all 
den information som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i artikel 23.

Kommissionen ska fastställa en rimlig tid inom vilken informationen ska lämnas, med hänsyn 
till hur komplex och brådskande den begärda informationen är.

Artikel 26
Medlemsstaternas rätt att besluta om mer detaljerade åtgärder

Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas rätt att behålla eller införa åtgärder med 
mer detaljerade bestämmelser än de som anges i denna förordning och i de riktlinjer som 
avses i artikel 23.

Artikel 27
Sanktioner

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner vid överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att bestämmelserna genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen 
om de bestämmelser som motsvarar bestämmelserna i förordning (EG) nr 1775/2005 
senast den 1 juli 2006 och ska utan dröjsmål meddela kommissionen eventuella 
ändringar som påverkar dessa bestämmelser. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om de bestämmelser som inte motsvarar bestämmelserna i förordning 

                                               
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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(EG) nr 1775/2005 senast den …* och ska utan dröjsmål meddela kommissionen 
eventuella ändringar som påverkar dessa bestämmelser.

2. Sanktionerna enligt punkt 1 ska inte vara straffrättsliga.

Artikel 28
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 50 i 
direktiv…/.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det 
beslutet.

Artikel 29
Kommissionens rapport

Kommissionen ska se över genomförandet av denna förordning. I sin rapport enligt artikel 
51.6 i direktiv …/…/EG [om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas]+ ska 
kommissionen också rapportera om de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av denna 
förordning. I rapporten ska det i synnerhet undersökas i vilken utsträckning man genom 
förordningen lyckats se till att villkoren för tillträde till gasnät är icke-diskriminerande och 
återspeglar kostnaderna samt bidrar till kundernas valfrihet på en väl fungerande inre marknad 
och till långsiktig försörjningstrygghet. Vid behov ska rapporten åtföljas av lämpliga förslag 
och/eller rekommendationer.

Artikel 30
Undantag

Denna förordning ska inte vara tillämplig på följande:

a) Naturgasöverföringssystem som är belägna i medlemsstaterna under giltighetstiden 
för de undantag som beviljats i enlighet med artikel 48 i direktiv…/.../EG om 
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas+. Medlemsstater som har 
beviljats undantag i enlighet med artikel 48 i direktiv …/.../EG om gemensamma 
regler för den inre marknaden för naturgas+ får hos kommissionen ansöka om ett 
temporärt undantag från att tillämpa denna förordning för en period på upp till två år 
från och med det datum då undantaget i detta led upphör att gälla.

                                               
* EUT: Vänligen för in denna förordnings tillämpningsdag.
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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b) Större ny infrastruktur, dvs. sammanlänkningar, LNG- och lagringsanläggningar och 
väsentliga kapacitetsökningar i befintliga infrastrukturer och förändringar av sådana 
infrastrukturer som möjliggör utveckling av nya källor för gasförsörjning i enlighet 
med artikel 35.1 och 35.2 i direktiv …/.../EG om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas+, vilka undantas från bestämmelserna i artiklarna 9, 14, 31, 
32, 33 eller 40.6, 40.7 och 40.8 i det direktivet så länge som de undantas från 
de bestämmelser som det hänvisas till i denna punkt, med undantag av artikel 19.4 
i den här förordningen.

c) Naturgasöverföringssystem som har beviljats undantag i enlighet med artikel 47 i 
direktiv…/.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas+.

Artikel 31
Upphävande

Förordning (EG) nr 1775/2005 ska upphöra att gälla från och med …*. Hänvisningar till 
den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska 
läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 32
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den …*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ║

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande

                                               
* EUT: Vänligen för in den dag som motsvarar 18 månader från dagen för ikraftträdandet av denna 
förordning.
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BILAGA I

RIKTLINJER FÖR

1. TJÄNSTER FÖR TREDJEPARTSTILLTRÄDE AVSEENDE 
SYSTEMANSVARIGA FÖR ÖVERFÖRINGSSYSTEM

1. Systemansvariga för överföringssystem (nedan kallade systemansvariga) ska erbjuda 
fasta och avbrytbara tjänster som varar minst en dag.

2. Harmoniserade transportavtal och allmänna villkor för överföring ska utformas så att 
de underlättar handel med och återanvändning av avtalad kapacitet utan att hindra 
överlåtelse av kapacitet.

3. De systemansvariga ska utarbeta allmänna villkor för överföring och harmoniserade 
avtal efter vederbörligt samråd med nätanvändarna.

4. De systemansvariga ska tillämpa standardiserade förfaranden för nominering och 
renominering. De ska ta fram informationssystem och instrument för elektronisk 
kommunikation för att kunna tillhandahålla lämpliga uppgifter till nätanvändarna och 
förenkla transaktioner såsom nominering, avtal om kapacitet och överlåtelse av 
kapacitetsrättigheter mellan nätanvändare.

5. De systemansvariga ska harmonisera formaliserade förfaranden för bokning och 
svarstider i enlighet med bästa branschpraxis för att göra svarstiderna så korta som 
möjligt. De ska tillhandahålla direktuppkopplade, bildskärmsbaserade system för 
kapacitetsbokning och bekräftelser samt förfaranden för nominering och 
renominering senast den 1 juli 2006, efter samråd med de berörda nätanvändarna.

6. De systemansvariga får inte ta ut särskilda avgifter av nätanvändarna för 
förfrågningar och transaktioner som hänger ihop med transportavtalen och som 
handläggs enligt standardregler och standardförfaranden.

7. För förfrågningar som ger upphov till extraordinära eller orimliga kostnader, t.ex. på 
grund av att det krävs genomförbarhetsstudier, får det tas ut särskilda avgifter, 
förutsatt att kostnaderna kan styrkas.

8. De systemansvariga ska samarbeta med andra systemansvariga och samordna 
underhållet av sina respektive nät, så att nätanvändare och systemansvariga i andra 
områden drabbas av så få avbrott i överföringen som möjligt och för att se till att 
försörjningstryggheten gagnar alla lika mycket, även i fråga om transitflöden.

9. De systemansvariga ska minst en gång om året vid en i förväg fastställd tidpunkt 
offentliggöra alla planerade underhållsperioder som kan komma att påverka 
nätanvändarnas rättigheter enligt transportavtalen och i rimlig tid offentliggöra 
den driftsrelaterade information som är kopplad till detta. Så snart som uppgifterna är 
tillgängliga för de systemansvariga, ska de också utan dröjsmål och diskriminering 
offentliggöra eventuella ändringar i de planerade underhållsperioderna och meddela 
oplanerat underhåll. Under underhållsperioderna ska de systemansvariga regelbundet 
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offentliggöra aktuell information om underhållet, förväntad varaktighet och 
förväntade effekter.

10. De systemansvariga ska varje dag föra protokoll om aktuellt underhåll och eventuella 
flödesstörningar. De ska på begäran ställa protokollen till den behöriga myndighetens 
förfogande. På begäran ska uppgifterna också lämnas till dem som påverkas av 
störningarna.

2. PRINCIPER FÖR MEKANISMER FÖR KAPACITETSTILLDELNING OCH 
FÖRFARANDENA FÖR HANTERING AV ÖVERBELASTNING AVSEENDE 
SYSTEMANSVARIGA FÖR ÖVERFÖRINGSSYSTEM SAMT 
TILLÄMPNINGEN AV DESSA VID AVTALSBETINGAD ÖVERBELASTNING

2.1. PRINCIPER FÖR MEKANISMER FÖR KAPACITETSTILLDELNING OCH 
FÖRFARANDENA FÖR HANTERING AV ÖVERBELASTNING AVSEENDE 
SYSTEMANSVARIGA FÖR ÖVERFÖRINGSSYSTEM

1. Mekanismerna för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av 
överbelastning ska underlätta utvecklingen av konkurrensen och likvidhandel med 
kapacitet. Mekanismerna ska vara marknadsanpassade, även på spotmarknader och 
centrala marknadsplatser. De ska vara flexibla och kunna anpassas till nya 
marknadsvillkor.

2. Mekanismerna och förfarandena ska ta hänsyn till det berörda systemets integritet 
och till försörjningstryggheten.

3. Mekanismerna och förfarandena får varken stå i vägen för nya marknadsaktörer eller 
skapa orimliga hinder för marknadsinträde. De får inte hindra marknadsaktörerna, 
inbegripet nya marknadsaktörer och företag med liten marknadsandel, från att 
konkurrera effektivt med varandra.

4. Dessa mekanismer och förfaranden ska skicka lämpliga ekonomiska signaler för 
effektiv och maximal användning av den tekniska kapaciteten samt underlätta 
investeringar i ny infrastruktur.

5. Nätanvändarna ska underrättas om vilken typ av omständigheter som kan påverka 
tillgängligheten när det gäller avtalad kapacitet. Information om avbrott bör 
återspegla nivån på den information som är tillgänglig för den systemansvariga.

6. Om det uppstår svårigheter med att uppfylla avtalsenliga leveransskyldigheter som är 
relaterade till systemets funktionsduglighet, bör de systemansvariga utan dröjsmål 
underrätta nätanvändarna och försöka finna en icke-diskriminerande lösning.

De systemansvariga ska rådfråga nätanvändarna om förfaranden innan de genomförs 
och komma överens om dem med tillsynsmyndigheten.

2.2. FÖRFARANDEN FÖR HANTERING AV ÖVERBELASTNING VID 
AVTALSBETINGAD ÖVERBELASTNING
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1. Om avtalad kapacitet inte utnyttjas, ska de systemansvariga göra denna kapacitet 
tillgänglig på den primära marknaden på avbrytbara villkor och genom avtal med 
olika löptider, om den relevanta nätanvändaren inte erbjuder denna kapacitet på 
andrahandsmarknaden till ett rimligt pris.

2. Intäkter från överlåtelsen av den frigjorda avbrytbara kapaciteten ska delas enligt de 
regler som fastställts eller godkänts av den relevanta tillsynsmyndigheten. Reglerna 
ska vara förenliga med effektiv och ändamålsenlig användning av systemet.

3. De relevanta tillsynsmyndigheterna kan med hänsyn till rådande omständigheter 
fastställa ett rimligt pris för överlåtelsen av avbrytbar kapacitet.

4. Om det är lämpligt ska de systemansvariga göra rimliga ansträngningar för att på 
marknaden åtminstone erbjuda delar av den outnyttjade kapaciteten som fast 
kapacitet.

3. FASTSTÄLLANDE AV DE TEKNISKA UPPGIFTER SOM NÄTANVÄNDARE 
MÅSTE HA FÖR ATT KUNNA FÅ EFFEKTIVT TILLTRÄDE TILL 
SYSTEMET, FASTSTÄLLANDE AV ALLA PUNKTER SOM ÄR RELEVANTA 
FÖR UPPFYLLANDET AV KRAVEN PÅ TRANSPARENS OCH DE 
UPPGIFTER SOM SKA OFFENTLIGGÖRAS VID ALLA RELEVANTA 
PUNKTER OCH TIDSPLANEN FÖR OFFENTLIGGÖRANDET

3.1. FASTSTÄLLANDE AV DE TEKNISKA UPPGIFTER SOM NÄTANVÄNDARE 
MÅSTE HA FÖR ATT KUNNA FÅ EFFEKTIVT TILLTRÄDE TILL SYSTEMET

De systemansvariga ska offentliggöra åtminstone följande uppgifter om sina system 
och tjänster:

a) En uttömmande beskrivning av alla tjänster som erbjuds och de avgifter som 
tas ut för dem.

b) Redogörelse för olika slag av transportavtal för dessa tjänster och, i 
förekommande fall, de allmänna villkoren för överföring och/eller 
standardvillkoren för alla nätanvändares rättigheter och skyldigheter, inklusive 
harmoniserade transportavtal och andra relevanta dokument.

c) De harmoniserade förfarandena för användning av överföringssystemet, 
inklusive definition av nyckelbegrepp.

d) Villkor för kapacitetstilldelning, hantering av överbelastning samt förfaranden 
för att motverka hamstring och underlätta återanvändning.

e) De regler för kapacitetshandel på andrahandsmarknaden som gäller gentemot 
den systemansvariga.

f) I förekommande fall, de flexibilitets- och toleransnivåer som utan särskild 
avgift inkluderas i transportavtalen och andra tjänster samt den flexibilitet som 
erbjuds utöver detta med tillhörande avgifter.
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g) En ingående beskrivning av den systemansvarigas gassystem med uppgift om 
alla relevanta punkter som sammanlänkar systemet med andra 
systemansvarigas system och/eller med gasinfrastruktur för exempelvis LNG 
(Liquified Natural Gas) och infrastruktur för stödtjänster enligt definitionen i 
artikel 2.14 i direktiv …/…/EG om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas ,

h) Information om gaskvalitet och tryckkrav.

i) Reglerna för anslutning till det system som drivs av den systemansvariga.

j) Information i god tid om föreslagna och/eller faktiska ändringar i fråga om 
tjänster eller villkor, inklusive de uppgifter som avses i leden a–i.

                                               
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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3.2. FASTSTÄLLANDE AV ALLA PUNKTER SOM ÄR RELEVANTA FÖR 
UPPFYLLANDET AV KRAVEN PÅ TRANSPARENS

De relevanta punkterna ska åtminstone omfatta följande punkter:

a) Alla inmatningspunkter i den systemansvarigas nät.

b) De viktigaste uttagspunkterna och uttagszonerna med en samlad 
uttagskapacitet på minst 50 % av den totala uttagskapaciteten i den 
systemansvarigas nät, inklusive alla uttagspunkter eller uttagszoner som 
omfattar mer än 2 % av nätverkets totala uttagskapacitet.

c) Alla punkter som sammanlänkar den systemansvarigas nät med andra 
överföringsnät.

d) Alla punkter som sammanlänkar den systemansvarigas nät med terminaler för 
LNG.

e) Alla viktiga punkter i den systemansvarigas nät, inklusive de punkter som 
sammanlänkar nätet med marknadsplatser för gashandel. Alla punkter där man 
av erfarenhet kan räkna med fysisk överbelastning är att anse som viktiga.

f) Alla punkter som sammanlänkar den systemansvarigas nät med sådan 
infrastruktur som krävs för tillhandahållandet av stödtjänster enligt definitionen 
i artikel 2.14 i direktiv .../.../EG om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas.

3.3. UPPGIFTER SOM SKA OFFENTLIGGÖRAS VID ALLA RELEVANTA 
PUNKTER OCH TIDSPLANEN FÖR OFFENTLIGGÖRANDET

1. De systemansvariga ska på ett användarvänligt, standardiserat sätt och 
regelbundet/löpande, via Internet – vid alla relevanta punkter offentliggöra följande 
uppgifter om kapacitetsläget ned till dagliga perioder:

a) Högsta möjliga tekniska kapacitet för flöden i båda riktningar.

b) Total avtalad och avbrytbar kapacitet.

c) Tillgänglig kapacitet.

2. De systemansvariga ska för alla relevanta punkter offentliggöra tillgängliga 
kapaciteter för åtminstone 18 månader framåt och uppdatera dessa uppgifter minst en 
gång i månaden eller ännu oftare, om nya uppgifter blir tillgängliga.

3. De systemansvariga ska dagligen offentliggöra uppdaterade uppgifter om tillgången 
till kortfristiga tjänster (för påföljande dag och påföljande vecka) på grundval av 
bland annat nominering, gällande avtalsenliga åtaganden och regelbundna 

                                               
 EUT: Vänligen för in numret ║.
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långtidsprognoser avseende tillgängliga årskapaciteter för upp till tio år framåt för 
alla relevanta punkter.

4. De systemansvariga ska löpande offentliggöra de historiska maximala och minimala 
värdena för varje månads kapacitetsanvändning samt de årliga genomsnittsflödena i 
varje relevant punkt för de senaste tre åren.

5. De systemansvariga ska varje dag föra protokoll över de faktiska kumulerade flödena 
för minst tre månader.

6. De systemansvariga ska på ett effektivt sätt registrera alla kapacitetsavtal och all 
annan relevant information i samband med beräkning och tillhandahållande av 
tillgängliga kapaciteter till vilka de relevanta nationella myndigheterna ska ha 
tillgång för att kunna utföra sina åligganden.

7. De systemansvariga ska tillhandahålla användarvänliga instrument för beräkning av 
tariffer för tillgängliga tjänster och för verifiering av tillgänglig kapacitet via 
Internet.

8. De systemansvariga som inte kan offentliggöra uppgifter enligt punkterna 1, 3 och 7 
ska samråda med sina relevanta nationella myndigheter och ta fram en handlingsplan 
för genomförande så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2006.
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